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Praha: 27. 1. 2017  

Dle rozdělovníku 

 

 

Číslo jednací: 174606/2016/KUSK 

Spisová značka: SZ_172704/2012/KUSK 

Vyřizuje: Mgr. Petra Belešová /l. 808  

Značka: OŽP/Bel 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY   

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 

vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 

odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný orgán veřejné správy podle 

ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 

řád) a ust. § 115 odst. 18 vodního zákona, zveřejňuje, v souladu s ustanovením § 115a 

vodního zákona a ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, návrh opatření obecné povahy, 

včetně odůvodnění, ve věci: 

 

Změny stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje  

vodárenské nádrže Švihov na Želivce 

 

dle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě žádosti podané státním podnikem Povodí 

Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO:70889953. 

 

K návrhu opatření obecné povahy může dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 

správního orgánu písemné připomínky do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky, resp. 

zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy, písemným podáním učiněným u Krajského 

úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha.  

 

Krajský úřad dále v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 5 správního řádu vyzývá vlastníky 

nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 

mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby k návrhu opatření obecné povahy 

podávali písemné odůvodněné námitky ke Krajskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne 

zveřejnění tohoto návrhu. Upozorňujeme, že zmeškání úkonu nelze prominout.  

 

Pro posuzování dodržení 30ti denní lhůty pro uplatňování připomínek a námitek je 

rozhodující datum zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu. 

 

Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního 

řádu den, kdy byl návrh opatření obecné povahy „doručen“, resp. oznámen veřejnou 
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vyhláškou při splnění požadavků stanovených v ust. § 25 správního řádu. Dnem zveřejnění je 

tedy patnáctý den po vyvěšení tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu za splnění 

podmínky zveřejnění návrhu také způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Do podkladů je možno nahlédnout v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 v budově 

Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, č. dveří 4116, nebo dle 

telefonické domluvy u Mgr. Belešové, tel. 257 280 808. 

 

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

výroková část: 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 

vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 

odst. 1 písm. v) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný orgán veřejné správy podle 

ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 

řád) a ust. § 115 odst. 18 vodního zákona, právnické osobě: 

 

Povodí Vltavy, státní podnik 

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

IČO: 70889953 

 

I. mění 

 

podle ust. § 30 odst. 1 vodního zákona, na základě návrhu ze dne 04.12.2012 č.j. 

172704/2012/KUSK, rozsah stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže 

Švihov na Želivce (dále jen OPVZ VN Švihov), stanovené rozhodnutím Okresního úřadu 

Kutná Hora, č.j. Vod. 1207/72, ze dne 28.04.1972, ve znění dalších rozhodnutí tím, že 

 

stanovuje 

 

ochranné pásmo II. stupně – zóny diferencované ochrany vodního zdroje ve stávajícím 

ochranném pásmu III. stupně (PHO 3) 

Rozsah zóny diferencované ochrany vodního zdroje (dále jen „ZDOVZ): 

ZDOVZ je tvořena nesouvislými územími vymezenými lokálně v povodí VN Švihov. 

ZDOVZ jsou označeny názvem katastrálního území, ve kterém jsou situovány a jejich číslem 

v rámci řešeného katastrálního území. ZDOVZ jsou zpracovány podle ustanovení § 30 

vodního zákona a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví 

seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních 

zdrojů. Při návrhu hranic ZDOVZ je přihlédnuto k hranicím jednotlivých parcel dle katastru 

nemovitostí a v některých případech i k přirozeným a umělým hranicím v terénu.   

Seznam katastrálních území dotčených změnou ochranných pásem VN Švihov:  

Kuňovice, Borovnice, Otročice, Čechtice, Křivsoudov, Loket u Dolních Kralovic, 

Děkanovice, Dunice, Chlovy, Syrov, Košetice, Jiřičky, Číhovice, Senožaty, Křelovice u 

Pelhřimova, Červená Řečice, Popelištná, Svépravice, Zmišovice, Martinice u Onšova, 

Miřetice, Chmelná u Vlašimi, Pravonín, Tisek, Jeníkov u Vlašimi, Nakvasovice, Olešná u 



 č.j.: 174606/2016/KUSK  strana 3 / 12 

Zborovská 11    150 21  Praha 5    tel.: 257 280 808    fax: 257 280 203   belesova@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz 

 

Načeradce, Horní Lhota, Čáslavsko, Štědrovice, Křešín u Pacova, Černičí, Chýstovice, 

Chyšná, Skoranovice, Studený, Těškovice u Onšova, Slavětín u Načeradce, Velká Ves, 

Lukavec u Pacova, Vyklantice, Kramolín u Křešína, Týmova Ves, Buřenice, Lesná u Velké 

Chyšky, Radějov u Buřenic, Arneštovice, Kyjov u Buřenic, Hořepník, Rovná u Hořepníku, 

Březina u Hořepníku, Samšín, Přáslavice, Bořetice, Mašovice u Hořepníku, Cetoraz, Pacov, 

Roučkovice, Útěchovice u Hořepníku, Milotičky, Bácovice, Těchoraz, Šimpach, Eš, Důl, 

Pošná, Zahrádka u Pošné, Útěchovičky, Pejškov, Bitětice, Věžná, Nízká Lhota, Proseč u 

Pošné, Litohošť, Čížkov, Dobrá Voda u Pacova, Vysoká Lhota, Zlátenka, Leskovice, Velký 

Rybník u Humpolce, Služátky u Pelhřimova, Chvojnov, Žirov, Olešná u Pelhřimova, 

Plevnice, Strměchy, Jelcovy Lhotky, Řemenov, Skrýšov u Pelhřimova, Putimov, Proseč pod 

Křemešníkem, Vokov u Rynárce, Pavlov u Rynárce, Nemojov, Libkova Voda, Rynárec, 

Radňov u Rynárce, Lešov, Čelistná, Vratišov u Mezné, Zajíčkov, Dobrá Voda u Pelhřimova, 

Vlásenice-Drbohlavy, Mezná u Pelhřimova, Houserovka, Benátky u Houserovky, Rohovka, 

Nová Buková, Veselá u Častrova, Janovice u Houserovky, Ostrovec u Houserovky, Bělá u 

Horní Cerekve. 

Důvodem stanovení ZDOVZ je zajištění retence a ochrana jakosti povrchových a podzemních 

vod před znečištěním, omezení vyplavování živin a rizikových látek s cílem zlepšování jakosti 

vody odtékající ze zorněných ploch v území a přímá ochrana povrchových vod před 

kontaminací závadnými látkami a erozními jevy. 

Seznam jednotlivých ZDOVZ v povodí VN Švihov - II. etapa, vč. parcelních čísel dotčených 

pozemků a příslušných opatření je uveden v příloze č. 1. 

Jednotlivé ZDOVZ jsou zakresleny v přehledné situaci – příloha č. 2 a v mapových listech 

zájmového území 1 : 5000: 

VLAŠIM: 0-9, 1-9, 2-8, 2-9, 3-8, 3-9, 4-7, 4-8, 4-9 

LEDEČ NAD SÁZAVOU: 9-9 

PACOV: 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-

8, 1-9, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9,3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-7, 3-8, 3-9, 4-0, 

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-7, 4-8, 4-9, 5-0, 5-1, 5-2, 5-7, 5-8,  5-9,6-1, 6-2, 6-9 

HUMPOLEC: 4-9, 5-7, 5-8, 5-9, 6-9, 7-6, 7-7, 7-8, 8-0, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-7,  8-8, 9-0, 

9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8 

KAMENICE NAD LIPOU:  0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 3-2, 4-0, 4-1,  5-0 

PELHŘIMOV: 5-0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6,  7-0, 7-1, 7-2, 7-3, 

7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 

 

Mapové listy 1 : 5000 jsou součástí přílohy č. 3 (pozemky uvedené v mapových listech 

vychází ze stavu v době zpracování dokumentace a korespondují s p.č. uvedenými v příloze č. 

1). Aktuální seznam p.č. pozemků po provedené aktualizaci katastru nemovitostí (KN) a 

provedených pozemkových úpravách, zpracovaný v 11/2016,  je uveden v příloze č. 4. 

Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy. 

 

II. zakazuje 

 

podle ustanovení § 30 odst. 8 a odst. 10 vodního zákona v ochranném pásmu II. stupně - na 

území ZDOVZ: 

a) Skladování nebezpečných závadných látek a zvláště nebezpečných závadných látek a 

nakládání s nimi. Tento zákaz se nevztahuje na skladování a nakládání s těmito 

látkami v jednotlivých domácnostech a drobných provozovnách v obcích při jejich 

zajištění proti úniku do okolního prostředí podle obecně závazných předpisů a na 
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skladování těchto látek v objektech a zařízeních již dříve řádně povolených. Dále se 

tento zákaz nevztahuje na skladování statkových hnojiv, organických hnojiv a krmiv, 

která jsou skladována ve stávajících zabezpečených objektech k tomu určených. 

b) Zřizování olejových kotelen a čerpacích stanic pohonných hmot včetně neveřejných 

čerpacích stanic pohonných hmot. 

c) Zřizování nových hřbitovů. 

d) Aplikace čistírenských kalů a silážních šťáv a močůvky na zemědělské půdě, včetně 

odpadních vod a kalů akumulovaných v bezodtokých jímkách.  

e) Pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice, sója, bob setý, brambory a 

řepa) na orné půdě na svahu se sklonitostí nad 7°.  

f) Zatížení hospodářskými zvířaty v koncentracích nad 3 dobytčí jednotky na 1 ha 

zemědělské půdy v pastevních areálech. V pastevních areálech, zejména v 

příkrmištích, zimovištích a výbězích, nesmí docházet k trvalému poškození travního 

drnu.  

Pastva hospodářských zvířat do 3 m od břehové čáry koryta vodního toku.  

Umisťovat příkrmiště a napajedla do 25 m od břehové čáry koryta vodního toku a 

trvale zamokřených míst.  

g) Pastva hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích se sklonitostí nad 17°. 

h) Ukládání statkových hnojiv, siláží a senáží na zemědělské půdě s výjimkou 

objemných krmiv v uzavřených obalech. 

i) Zřizování skládek odpadů. 

j) Umísťování dálnic, železničních drah, dálkových produktovodů, průmyslových a 

skladových areálů, letišť, skladů jaderných odpadů, staveb, které mohou ohrozit 

vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vod.  

k) Intenzivní chov ryb v povrchových vodách spojených s aplikací krmiva rybám. 

l) Zřizování táborů, kempů a jiných dočasných ubytovacích zařízení včetně stanování a 

táboření. 

 

III. omezuje 

 

podle ust. § 30 odst. 10 vodního zákona na území ZDOVZ: 

a)   Způsob hospodaření na pozemcích s druhem trvalý travní porost (dále jen „TTP“) 

Budou zachovány stávající TTP. Dále budou obnoveny TTP dle stavu evidence katastru 

nemovitostí. TTP budou využívány jako louky s extenzivním způsobem obhospodařování a s 

exportem biomasy případně jako pastviny. 

Na pastvinách v ZDOVZ se pastva zvířat omezuje tak, aby nedošlo k trvalému poškození 

drnu, k znečištění přilehlého vodního toku a zároveň aby nedošlo k poškození břehových 

porostů. Přechody sloužící k převedení zvířat přes vodní tok musí být zpevněny. 

 

b)     Způsob hospodaření na orné půdě  systémem opatření A a B: 

Pro pozemky v ZDOVZ jsou navrhována opatření A – zatravnění a B – způsob hospodaření.  

 Opatření A  

- plošné zatravnění orné půdy – travní porosty budou využívány jako louky s 

extenzivním způsobem obhospodařování a s exportem biomasy, případně jako 
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pastviny. Tato opatření budou realizována do 10 let od nabytí účinnosti opatření 

obecné povahy. 

 Opatření B   

- způsob hospodaření – soubor opatření omezujících hospodaření na zemědělských 

pozemcích s rizikem eroze a zejména infiltrace. Na pozemcích je omezeno 

hospodaření jako ve zranitelných oblastech bez ohledu na jejich zařazení podle 

ust. § 33 vodního zákona. Na pozemcích budou pěstovány zejména následující 

plodiny: víceleté pícniny, ozimé obiloviny a ozimé olejniny s minimálním 

podílem holé půdy. Hnojení lze provádět pouze s ohledem na množství živin 

v půdě dle potřeby plodin v povoleném období a množství. 

 Opatření A + B 

- zatravnění nebo osetí ozimou plodinou na sedimentačních pásech – přímá 

ochrana dolních částí svahů v návaznosti na vlastní vodárenskou nádrž a její 

přítoky. Sedimentační pásy budou tvořeny travními porosty nebo ozimou 

plodinou v šířce min. 24 m jako nutná opatření pro pěstování širokořádkových 

plodin, řepky a máku. Na pozemcích, které budou trvale zatravněny (opatření A), 

budou sedimentační pásy zrušeny po realizaci plošného zatravnění.  

 

c)  V katastrálních územích dotčených změnou ochranných pásem VN Švihov bude upraveno 

používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních 

opatření v souladu s platným nařízením vlády pro hospodaření ve zranitelných oblastech dle 

ustanovení § 33 odst. 2 vodního zákona. 

 

d) Používání pesticidů vyloučených z použití v OPVZ II. stupně dle Registru přípravků na 

ochranu rostlin 

 

IV. ukládá 

dle ustanovení § 30 odst. 12 vodního zákona Povodí Vltavy, státní podnik, na území ZDOVZ 

provést technické úpravy: 

a) V souvislosti s vymezením ZDOVZ zrealizovat dopravní značení (dle vyhlášky č. 

202/2008 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 

a řízení provozu na pozemních komunikacích) dle přílohy č. 5, která je nedílnou součástí 

tohoto návrhu opatření obecné povahy. 

 

 

Odůvodnění: 
Návrh o změnu stanoveného ochranného pásma vodního zdroje – změnu stávajícího 

ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce v II. etapě 

byl podán státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO:70889953, 

(navrhovatel) dne 04. 12. 2012. Vzhledem k neúplné žádosti byl navrhovatel vyzván dopisem 

č.j. 018306/2013/KUSK ze dne 01. 02. 2013 k doplnění žádosti, současně bylo řízení 

v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno do 31. 03. 2014. Na základě 

žádosti navrhovatele pak byla lhůta k doplnění žádosti prodloužena do doby pravomocného 

povolení I. etapy změny OPVZ I. a II. stupně rozhodnutím č.j. 125926/2014/KUSK ze dne 15. 

09. 2014.  
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Krajský úřad projednal návrh opatření obecné povahy s dotčenými orgány, v souladu s ust. § 

172 odst. 1 správního řádu, písemností č.j. 044510/2016/KUSK ze dne 17. 03. 2016.  

 

Na základě závěrů projednávání změny OPVZ VN Švihov v II. etapě se zástupci Krajského 

úřadu, předkladatelem návrhu (Povodí Vltavy, státní podnik) a zástupců zpracovatele 

dokumentace (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.), předložil navrhovatel pod 

č.j. 170100/2016/KUSK ze dne 16. 11. 2016 aktualizaci srovnávací databáze parcel OPVZ 

VN  Švihov na Želivce II. etapa a seznam dotčených parcel, z důvodů probíhající digitalizace 

katastru nemovitostí a provedených pozemkových úprav v dotčených katastrálních území. 

 

Dokumentaci ochranných pásem II. stupně – zón diferencované ochrany vodárenské nádrže 

Švihov na Želivce (II. etapa) zpracovali Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. a Hydroprojekt CZ a.s. (sdružení 

„VÚMOP+VRV+HDP“) v 9/2010. Dokumentace byla z části aktualizována v 11/2012. 

 

Ochranná pásma vodárenské nádrže Švihov na Želivce (dále jen OPVZ Švihov) jsou 

stanovena podle ust. § 30 vodního zákona, ke speciální ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti tohoto významného vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou. Speciální 

ochrana vodních zdrojů je nadstavbou nad ochranou obecnou (danou zákonnými 

ustanoveními) a zvláštní (obdobně danou právními předpisy). 

 

V rámci II. etapy návrhu změny ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce bylo 

zpracováno území současného ochranného pásma III. stupně a navazuje na pravomocně 

schválenou změnu OPVZ Švihov projednávanou v I. etapě (rozhodnutí KUSK č.j. 

125926/2014/KUSK ze dne 15. 09. 2014).   

 

Předložená dokumentace ochranných pásem řeší vymezení zón diferencované ochrany 

vodního zdroje (ZDOVZ) ve stávajícím ochranném pásmu III. stupně (PHO 3) v části povodí 

potoků Sedlického, Čechtického,  Blažejovického a Martinického, část povodí Trnavy a Bělé 

a malá část povodí Jankovského potoka (Kopaninský potok) – tyto oblasti byly stanoveny na 

základě monitoringu dusičnanů v povrchových vodách probíhajícího od roku 1993. Rozsah 

ZDOVZ byl korigován pro jednotlivá katastrální území dlouhodobým trendem vývoje jakosti 

vod a zastoupením jednotlivých druhů pozemků, kdy rozhodující je poměr zastoupení TTP a 

orné půdy.  

 

Pro zařazení do ZDOVZ byly rozhodující zdrojové infiltrační plochy, erozně ohrožené dráhy 

soustředěného odtoku a pásy podél vodních toků a přímá ochrana vodních toků a vodních 

ploch. Dalším faktorem pro zařazení do ZDOVZ je možný nesoulad kultur, kdy na pozemku 

vedeném v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost je ve skutečnosti orná půda. Při 

rozsahu vymezení ZDOVZ v jednotlivých povodích IV. řádu bylo přihlíženo i k 

požadovanému zvýšení rozsahu zatravnění, tak jak je uváděno v listech opatření Plánu oblasti 

povodí Dolní Vltavy (2009). 

 

Povodí vodárenské nádrže Švihov má velké zastoupení zemědělské půdy, resp. intenzívně 

obhospodařované orné půdy. V povodí VN se nachází velké množství odvodněných ploch, 

což má negativní vliv na vývoj jakosti povrchových vod přitékajících do nádrže. V případě 
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intenzivní pastvy na lučních porostech může dojít k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti 

vodního zdroje. 

 

Na základě monitoringu dusičnanů v povrchových vodách (probíhajícího od roku 1993) byly 

určeny oblasti s potřebou vymezení zón diferencované ochrany vodního zdroje - části  povodí 

potoků Sedlického, Čechtického,  Blažejovického a Martinického, část povodí Trnavy a Bělé 

a malá část povodí Jankovského potoka (Kopaninský potok). 

 

Vybrané oblasti pro řešení návrhu OPVZ v projednávané II. etapě byly navrženy na základě 

Pilotního projektu povodí VN Švihov na Želivce v rámci plánů oblastí povodí – návrhy 

opatření omezení plošných zdrojů znečištění. Výsledky Pilotního projektu pro účely 

zpracování návrhu OPVZ – II. etapa byly dále analyzovány zejména v oblasti jakosti vod a 

využití území (LULC-Land Use Land Cover). V rámci zpracování projektu byla vyhodnocena 

data z monitoringu Povodí Vltavy, státního podniku v oblasti drobných vodních toků v povodí 

Želivky a dostupná data z monitoringu Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) rovněž 

v oblasti drobných vodních toků v povodí Želivky. Po vyhodnocení dat byla jednotlivá povodí 

IV. řádu kategorizována z hlediska zatížení dusičnany.   

 

Následně byly ZDOVZ navrhovány pro jednotlivá katastrální území. Především bylo 

zohledňováno riziko urychleného odtoku z povodí v místech zvýšené infiltrace s vazbou na 

odvodňovací stavby a dále okolí vodních toků, kde byla snaha toto stabilizovat 

prostřednictvím TTP v podobě přímé ochrany vodních toků. 

 

V povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce přetrvává problém vymývání dusičnanů ze 

zemědělské půdy (jakost vody některých vodních toků pak v ukazateli dusičnanový dusík 

často odpovídá až IV. třídě ─ příkladem jsou potoky Martinický nebo Kejtovský a Trnava 

nebo i V. třídě – Sedlický potok). Problémem jsou i dotace fosforu do vodárenské nádrže 

způsobené především erozními jevy – odnosem půdy do povrchových vod. Nově dochází 

k zjišťování pesticidních látek v surové vodě ve významných koncentracích. 

 

V ZDOVZ byl dle ust. § 30 odst. 10 vodního zákona omezen způsob hospodaření na 

pozemcích s druhem trvalý travní porost (TTP) a způsob hospodaření na orné půdě systémem 

opatření A a B. Cílem navrhovaných opatření je omezení vstupů rizikových látek a nutrientů 

do povrchových a podzemních vod. Důvodem stanovení těchto opatření je zejména zajištění 

retence a ochrana jakosti povrchových a podzemních vod před znečištěním vyplavováním 

živin a rizikových látek v důsledku eroze a infiltrace s cílem zlepšování jakosti vod 

odtékajících ze zorněných území a přímá ochrana povrchových vod před kontaminací 

závadnými látkami.  

 

Určitá opatření jsou navržena tak, aby došlo k souladu druhu pozemku s evidencí KN, 

přičemž vlastník pozemku je povinný uvést stav pozemku do souladu s druhem pozemku 

vedeným v KN nebo požádat o zapsání změněné kultury v KN. Nesoulad kultur, např. NK 

2(7), je na mapě znázorněn pomocí zkratky NK a kombinací čísel, kdy první číslo označuje 

aktuální stav a číslo uvedené v závorce vyjadřuje kulturu uvedenou v evidenci KN.  

 

Pro vymezení ZDOVZ a stanovení zákazů a omezení byly použity aktuální mapové podklady 

v době zpracování ochranných pásem. Především se jednalo o mapy bonitovaných půdně 
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ekologických jednotek (BPEJ), hydrogeologické podklady, grafické a databázové podklady o 

jednotlivých pozemcích katastru nemovitostí, mapy odvodněných ploch (ZVHS). S využitím 

těchto podkladů byl proveden podrobný terénní průzkum dotčeného území, který měl za cíl 

zmapovat aktuální stav využití a obhospodařování jednotlivých pozemků.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu vedeného vodoprávního řízení probíhá digitalizace 

KN a s ohledem na provedené pozemkové úpravy v dotčených katastrálních území zpracoval 

navrhovatel (11/2016) srovnávací databázi parcelních čísel pozemků dotčených změnou 

OPVZ Švihov (příloha č. 4), kde jsou uvedená parcelní čísla původní, tj. z doby zpracování 

příslušné dokumentace OPVZ Švihov - II. etapa, korespondující s mapovými listy 1:5 000, a 

dále parcelní čísla aktuální, tj. po provedených pozemkových úpravách a digitalizaci KN. 

 

Navrhovatelem a zpracovatelem projektové dokumentace projednávané změny OPVZ Švihov 

jsou odborná pracoviště, která tuto problematiku mapují již řadu let. V povodí vodárenské 

nádrže Švihov bylo shromážděno velké množství dat o vývoji jakosti vody v tocích, o 

charakteru povodí nádrže a vlivu ohrožujících faktorů v něm. Jak těmto znalostem, tak také 

požadavkům příslušných právních předpisů odpovídá předložená koncepce ochranných 

pásem.  

 

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 11i) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o 

dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 

vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

 kopií povolení k nakládání s vodami 

 rozhodnutím o revizi ochranných pásem č.j. VLHZ 3350/88-235 ze dne 30. 11. 1988 

OLVZ Stč. KNV Praha 

 dokumentací pro stanovení OCHRANNÝCH PÁSEM II. STUPNĚ – ZÓN 

DIFERENCOVANÉ OCHRANY VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV NA 

ŽELIVCE (II. etapa), zhotovitel sdružení „VÚMOP+VRV+HDP“, září 2010 – 1 x 

výtisk, 1 x CD 

 stanoviskem správce povodí, tj Povodí Vltavy, s.p. ze dne 4. 12. 2012 zn. 

64003/2012-240 

 aktualizací srovnávací databáze parcel OPVZ VN Švihov na Želivce II. etapa, seznam 

dotčených parcel a aktualizace návrhu opatření obecné povahy s vlastním č.j 

47152/2016-242-Gá 

 

 

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje 

poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů a 

to následujícím způsobem (cit): 

(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních 

zdrojů náleží vlastníkům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinni na 

jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl 

umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru 

vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané 
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vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě 

soud.  

(12) Náklady spojené s TECHNICKÝMI úpravami v ochranných pásmech vodních 

zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 

nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, 

popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci 

nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.  

Je však třeba podotknout, že Krajský úřad nemůže v opatření obecné povahy o změně 

ochranných pásem rozhodovat o náhradách za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v 

ochranných pásmech vodních zdrojů, neboť k tomuto není příslušný. 

 

 

Dokumentace ochranných pásem je k nahlédnutí v budově Krajského úřadu 

Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 u Mgr. Belešové, kanc. č. 4116, 

v úřední dny nebo po telefonické domluvě – l. 257 280 808. 

 

OPVZ Švihov se stanovují v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona opatřením obecné 

povahy. Opatření obecné povahy (OOP) upravují ustanovení části šesté správního řádu. 

Opatření obecné povahy představuje institut smíšeného správního aktu s konkrétně 

vymezeným předmětem právní úpravy, avšak obecně určeným okruhem adresátů. Rozsah 

ochranných pásem a podmínky v nich se tedy stávají obecně závaznými. Návrh OOP (a 

následně i vlastní OOP) se doručuje veřejnou vyhláškou a tak, jak je uvedeno níže.  

 

Dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu správní orgán doručí toto oznámení o návrhu opatření 

obecné povahy veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu, kterou vyvěsí po dobu 

minimálně 15 dní na své úřední desce. Ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení 

též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále bude tato veřejná vyhláška 

vyvěšena na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má 

opatření obecné povahy týkat, uvedených v rozdělovníku. Vyhláška s datem vyvěšení a 

sejmutí, s podpisem oprávněné osoby, bude vrácena na adresu Krajského úřadu 

Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.  

 

Přílohy, které jsou nedílnou součástí návrhu opatření obecné povahy, jsou dostupné na 

internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje https://www.kr-

stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-opvz2017  

 

 

 

 

Dr. Ing. Marcela Burešová 

          vedoucí oddělení vodního hospodářství 

                                                                                

 

 

 

 

VYVĚŠENO:      SEJMUTO: 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-opvz2017
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-opvz2017
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Přílohy: 

1. Příloha č. 1 – seznam ZDOVZ, vč. parcelních čísel dotčených pozemků a příslušných 

opatření 

2. Příloha č. 2 – přehledná situace 

3. Příloha č. 3 – mapové listy 1:5 000 

4. Příloha č. 4 – aktualizace srovnávací databáze parcel 

5. Příloha č. 5 – dopravní značení 

 

 

 

Rozdělovník: 

K vyvěšení po dobu 15 dnů: 

Bělá , č.p. 34,393 01 Pelhřimov 

Čelistná, č.p. 14, 393 01 Pelhřimov 

Dobrá Voda 47, 394 02 Dobrá Voda u Pelhřimova   

Libkova Voda 62, 394 62 Libkova Voda,  

Mezná 40, 393 01 Pelhřimov 

Nová Buková 48, 393 01 Pelhřimov 

Olešná 94, 393 01 Pelhřimov 

Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov 

Proseč pod Křemešníkem 19, 393 01 Pelhřimov 

Putimov 65, 393 01 Pelhřimov 

Rynárec 24, 394 01 Rynárec 

Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov 

Veselá 31, 39470 Kamenice nad Lipou 

Vokov 38, 393 01 Pelhřimov 

Zajíčkov 47, 393 01 Pelhřimova (část Zajíčkov a část Rovná) 

Žirov 30, 393 01 Pelhřimov 

Borovnice 9, 25765 Čechtice 

Čechtice, nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice 

Děkanovice 17, 257 68 Dolní Kralovice 

Načeradec 152, 257 08 Načeradec 

Chmelná 13, 257 65 Čechtice 

Chýstovice 1, 395 01 Pacov (část Chýstovice a Jedlina) 

Chyšná 33, 395 01 Pacov 

Křešín 42, 394 24 Křešín u Pacova 

Křivsoudov 1, 257 65 Čechtice 

Kuňovice 8, 257 65 Čechtice 

Loket 66, 257 65 Čechtice 

Lukavec, náměstí Sv. Václava 67, 394 26 Lukavec u Pacova 

Miřetice 5, 257 65 Čechtice 

Pravonín 156, 257 09 Pravonín 
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Studený 45, 257 68 Dolní Kralovice 

Vyklantice, Staré Vyklantice 24, 394 27 Vyklantice 

Arneštovice 16, 395 01 Pacov 

Bácovice 23, 393 01 Pelhřimov 

Bořetice 33, 39501 Pacov 

Buřenice 22, 395 01 Pacov 

Cetoraz 206, 394 11 Cetoraz 

Červená Řečice 19, 394 46 Červená Řečice 

Čížkov 52, 393 01 Pelhřimov 

Dobrá Voda u Pacova 12, 395 01 Pacov 

Důl 1, 395 01 Pacov 

Dunice 12, 257 68 Dolní Kralovice 

Eš 41, 395 01 Pacov 

Hořepník, Nám. Prof. Bechyně 79, 394 21 Hořepník 

Kámen 2, 394 13 Kámen u Pacova 

Košetice 146, 394 22 Košetice 

Křelovice 31, 394 45 Křelovice u Pelhřimova 

Leskovice 51, 394 14 Leskovice 

Lesná 35, 395 01 Pacov 

Litohošť 39, 395 01 Pacov 

Martinice u Onšova 19, 395 01 Pacov 

Pacov, náměstí svobody 320, 395 01 Pacov  

Pošná 51, 395 01 Pacov 

Rovná 46, 395 01 Pacov 

Samšín 38, 395 01 Pacov 

Senožaty 166, 39456 Senožaty 

Svépravice 60, 393 01 Pelhřimov 

Syrov 13, 396 01 Humpolec 

Útěchovice 25, 395 01 Pacov 

Útěchovičky 39, 395 01 Pacov 

Věžná 1, 395 01 Pacov 

Vysoká Lhota 17, 395 01 Pacov 

Zlátenka 23, 395 01 Pacov 

Čáslavsko 21, 395 01 Pacov 

Obrataň 204, 394 12 Obrataň 

Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov 

 

Dále obdrží 

MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01, DS: zbjbfmb 

- Odbor životního prostředí 

- Odbor výstavby a územního plánování 
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- Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

MěÚ Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01, DS: ugqb3nb 

- Odbor životního prostředí 

- Odbor výstavby 

- Odbor dopravy 

 

MěÚ Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01, DS: xbtbhcm 

- Odbor životního prostředí a památkové péče 

- Odbor výstavby 

- Odbor dopravy 

 

MěÚ Počátky, stavební úřad, Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, DS: icbbbzb 

 

MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22, DS: 6gfbdxd 

- Odbor životního prostředí a památkové péče 

- Stavební úřad 

- Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 

- Odbor životního prostředí 

- Odbor dopravy a silničního hospodářství 

- Odbor regionálního rozvoje 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

- Odbor dopravy 

- Odbor regionálního rozvoje 

 

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 

Na vědomí: 

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

Agrární komora okresu Benešov, Žižkova 360, 256 01 Benešov 

Agrární komora Pelhřimov, Myslíkova 48, 395 01 Pacov 
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